Kędzierzyn-Koźle, dnia …………………………..
Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imię (nazwa Firmy)

Adres zamieszkania (do korespondencji)

Telefon kontaktowy

Dane inwestora (w przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora):

Nazwisko i imię (nazwa Firmy)

Adres zamieszkania (siedziby Firmy)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.
Ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wniosek
o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Proszę o wydanie/prolongowanie1 zapewnienia:
dostawy wody
odbioru ścieków bytowych
odbioru ścieków przemysłowych (należy wypełnić dodatkowy załącznik)
oraz o określenie warunków przyłączenia do sieci dla obiektu:
istniejącego
projektowanego
którym jest:
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny lub zamieszkania zbiorowego 2
budynek usługowo – przemysłowy2: (jaki: ……..……………………………………………)
budynek użyteczności publicznej2: (jaki: …..…………………………………………..……...)
plac budowy (tymczasowe przyłącze)
inny obiekt (jaki): ………………………………………………………….
zlokalizowany:
Ulica i numer budynku: ………………………………………………………………………………………….
Nr działki ……………………………………… Miejscowość: …………………………………………………
Niepotrzebne skreślić
Do wniosku należy dołączyć informację o podstawowych parametrach technicznych budynku (takich jak: powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, ilość kondygnacji oraz przewidywana
ilość osób zamieszkałych lub zatrudnionych/przebywających).
1
2
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Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wymienioną powyżej nieruchomością:
Tak
Nie
Jeżeli nie – podać powód złożenia wniosku ………………………………………………………………..
1.

Woda będzie przeznaczona na cele:
a) bytowe lub gospodarcze

.................................................................. m3/d

(w przypadku budynków jednorodzinnych należy przyjąć
średnie zużycie wody w ilości 0,5 m3/d, w pozostałych przypadkach

................................................................... l/s
................................................................... m3/d
................................................................... m3/d
(podać maksymalne zużycie wody w m /d oraz maksymalny przepływ chwilowy w l/s) ................................................................... l/s
d) pozostałe cele
.................................................................... m3/d
e) na cele przeciwpożarowe:
▪ do zewnętrznego gaszenia pożaru
.................................................................... l/s
▪ do wewnętrznego gaszenia pożaru na instalacji wewnętrznej................................................. l/s
Ilość odprowadzanych ścieków bytowych:
.................................................................... m3/d
podać maksymalne zużycie wody w m3/d oraz maksymalny przepływ chwilowy w l/s)

b) budowy (tymczasowe przyłącze)
c) produkcyjne (przemysłowe)
3

2.

(w przypadku budynków mieszkalnych ilość odprowadzanych ścieków bytowych/komunalnych
jest przyjmowana jako równa zużyciu wody, w pozostałych przypadkach należy podać
maksymalny zrzut ścieków w m3/d, m3/h oraz maksymalny zrzut chwilowy w l/s)

3.

4.
5.
6.

………………………………………….... m3/h
……………………………………………. l/s

Czy obiekt będzie zasilany w wodę z własnego ujęcia:
Tak
Nie
Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody
............................................................
Proponowany termin odprowadzania ścieków
............................................................
Uwagi wnioskodawcy do wniosku: ………………………............................................................
……………………….....................................................................................................................

Odbiór warunków:

osobiście

odesłać pocztą

Oświadczam, że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną zgodną z RODO” opublikowaną przez Miejskie
Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

.......................................
(podpis)
Załączniki:
Zaleca się załączenie planu/szkicu/mapy ukazującego aktualne lub/i projektowane usytuowanie obiektów na nieruchomości – 3 egz.
(wskazane jest zaznaczenie nr nieruchomości/działki lub obiektu, którego dotyczy wniosek).
Upoważnienie (pełnomocnictwo) na działanie w imieniu inwestora, w przypadku składania wniosku przez projektanta, lub inną
upoważnioną osobę.
Załącznik dotyczący ścieków przemysłowych.
Informacja o podstawowych parametrach technicznych budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności
publicznej (takich jak: powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, ilość kondygnacji oraz przewidywana ilość osób
zamieszkałych lub zatrudnionych/przebywających).
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